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Værløse 01 juni 2017
Kære alle
Mon ikke det er ”ganske vist”, at sommervejret nu er kommet selv om sommeren lod vente på sig i år. Med
sommer og varme er der rigtig kommet gang i meget have- og renoveringsarbejde i vores område. Det er
dejligt at se den store aktivitet og at der sker så meget, som forskønner vores område.
Veje m.m.
På generalforsamlingen i marts måned talte vi om vores veje og forskellige forhold, vi skal være opmærksom på samt om punkter, hvor vi måske skal stramme os lidt mere an. I den forbindelse er det ved at være
den tid, hvor vores hække skal klippes. Det giver bedre plads til brug af vores fortove og de gående undgår
gener.
Der holder mange biler parkeret på vores veje og det kan til tider være lidt svært at manøvre uden om. Det
besvær lever vi dog gerne med, da de parkerede biler samtidig medvirker til fartdæmpning på vejene. Vi
har tidligere gjort opmærksom på reglerne for parkering i Furesø Kommune, men gør det igen da alt for
mange biler holder mere eller mindre på fortovet og tager pladsen op for de gående. Hjælp os med at få
bedre styr på dette og bed fx jeres gæster, håndværkere eller andre om ikke at parkere på fortovet.
Furesø Kommune har ikke særregler for parkering, men følger de overordnede grundregler, hvilket betyder
at man hverken må standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat og helleanlæg. I kan læse mere om reglerne på www.furesoe.dk/parkering.
Der er endnu ikke noget nyt om forslaget fra generalforsamlingen til evt. fartdæmpning på Nørrevænget.
Sommerfest
Generalforsamlingen bekræftede, at det er en god ide at holde en sommerfest igen i år. Dato for sommerfesten blev fastsat til den 19. august. Desværre er det ikke muligt at holde sommerfesten den dag, da de
planlagte faciliteter for festen er optaget af anden aktivitet. Det bliver derfor den 26. august 2017, stadig
på Nørrevænget 116.
Vi vil meget gerne allerede nu have en tilkendegivelse af, om I kan og vil deltage i festen. Det er rart for den
kommende planlægning. Send derfor en mail til bestyrelsen@rygetlund.dk med oplysning om, at I regner
med at deltage og med hvor mange børn og voksne.
I vil modtage endelig invitation til festen i løbet af en måneds tid.
Bestyrelsen ønsker jer alle en god sommer og håber at se rigtig mange til sommerfesten den 26. august.
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